Valdybos veiklos ataskaita
2013m. kovo 23d. – 2013m. balandžio 22d.

Portfelio sudėtis 2013m. balandžio 22d.
Pozicija

Kiekis

Kaina, EUR

Vertė, EUR

Vertės pokytis**

Dalis portfelyje

APG1L

367

2,51

921,17

-4,56%

16,67%

GRG1L

538

0,567

305,05

-6,44%

5,52%

OLF1R

92

6,446

593,032

-1,31%

10,74%

LNA1L

700

0,690

483,00

-1,43%

8,75%

VLP1L

323

1,38

445,74

-0,72%

8,07%

PTR1L

38

1,120

42,56

-2,61%

0,77%

TAL1T

550

1,020

561

-1,92%

10,16%

FBEOS*

14,4834

33,7677

489,071

0,1%

8,86%

1681,69

Grynieji pinigai ir ekvivalentai
* „Finasta“ Besivystančios Europos obligacijų subfondas

5522,31

Iš viso:

30,45%
-2,1%

100,00%

** Lyginant su kovo 21 d.

Portfelio sudėtis per ataskaitinį laikotarpį pasikeitė – buvo nupirka dar 400 vnt. GRG1L (Grigiškių) akcijų ir parduota 200 vnt. IVL1L
(Invaldos) akcijų, Taip pat buvo nupirktos naujos akcijos: 700 vnt. LNA1L (Lino Agro Group) bei 323 vnt. VLP1L (Vilkyškių pieninės)
akcijų.

Portfelio sudėtis 2013m. balandžio 22d.
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Fondo vieneto vertė ir lyginamasis indeksas (2012-11-22=100%)
115,00

110,00

105,00

100,00

95,00

SIF vnt vertė
Benchmark

90,00

85,00

2012.11.22
2012.11.28
2012.12.04
2012.12.10
2012.12.14
2012.12.20
2013.01.02
2013.01.08
2013.01.14
2013.01.18
2013.01.24
2013.01.30
2013.02.05
2013.02.11
2013.02.15
2013.02.21
2013.02.27
2013.03.05
2013.03.11
2013.03.15
2013.03.21
2013.03.27
2013.04.03
2013.04.09
2013.04.15
2013.04.19

80,00

(Palyginamojo indekso (Benchmark) sudėtis: 65% - OMXBBGI, 30% -EU15TR:IND, 5% - 3mėn VILIBOR.) SIF
vieneto vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2013-03-25) lenkė nusistatytą palyginamąjį indeksą 1,03% .
Laikotarpio pabaigoje (2013-04-22) SIF vieneto vertė nuo nustatyto palyginamojo indekso atsiliko 0,99%.
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Į portfelį įeinančių pozicijų apžvalga:

Apranga

16,67 % portfelio dalies

2013-04-02 „Aprangos” grupės apyvarta 2013 m. kovo mėnesį ir I-ą ketvirtį
„Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) 2013 m. kovo mėnesį sudarė 39,3
mln. litų (11,4 mln. eurų) ir išaugo 1,0% lyginant su 2012 m. kovo mėnesiu.
2013 m. I-ą ketvirtį „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 118,2 mln.
litų (34,2 mln. eurų), arba 9,2% daugiau, nei 2012 m. I-ą ketv.
„Aprangos“ grupės tinklo apyvarta 2013 m. sausio-kovo mėnesiais, lyginant su atitinkamu 2012 metų
laikotarpiu, Lietuvoje padidėjo 9,4%, Latvijoje 4,5%, o Estijoje 18,3%.
2013 m. I-ą ketvirtį „Aprangos“ grupė atidarė 5 naujas parduotuves, 2 rekonstravo ir 1 parduotuvę
uždarė.
Šiuo metu „Aprangos“ grupė valdo 138 parduotuvių tinklą (90 Lietuvoje, 36 Latvijoje ir 12 Estijoje),
kurių bendras plotas sudaro 67,4 tūkst. kv. m. arba 2,8% daugiau, nei 2012 m. I ketv. pabaigoje.

2013-04-04 „Aprangos” grupė plėtoja naują tinklą Lietuvoje ir Latvijoje
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Balandžio 4 d. „Aprangos” grupė Klaipėdoje, prekybos centre „Akropolis“, atidarė pirmąją „Dshop“
parduotuvę Lietuvoje. Po savaitės duris atvers ir parduotuvė Kaune, prekybos centre „Akropolis“.
Pirmąją „Dshop” parduotuvę Latvijoje „Aprangos” grupė jau atidarė kovo mėnesį Rygoje, prekybos
centre „Spice“.
„Dshop“ yra nauja ispanų prekės ženklo „Desigual“ parduotuvės koncepcija, kurią naudos franšizės
partneriai pristatydami šį prekės ženklą siekdami atspindėti tiek šio prekės ženklo vertybes, tiek
išskirtinę verslo filosofiją. „Desigual” yra vienas sparčiausiai augančių drabužių prekės ženklų
Europoje. Šiuo metu „Desigual” prekiaujama daugiau nei 100 šalių, o 2013 metais numatoma, jog
pasaulyje bus atidaryta apie 100 naujos koncepcijos „Dshop” parduotuvių.

Olainfarm

10,74% portfelio dalies

2013-04-15 Kovo mėnesį OlainFarm pardavimai siekė beveik 3,6 milijonus latų.
Preliminarūs konsoliduoti pardavimai AS „OlainFarm” kovo mėnesį siekė 3,56 milijonus latų (5,07
milijonus eurų). Labiausiai pardavimai išaugo Kirgizijoje – 222 procentais ir Bulgarijoje, kur
pardavimai išaugo 176 proc. pagrindinės pardavimų rinkos 2013 metų kovo mėnesį AS „OlainFarm“
buvo Rusija, Latvija ir Baltarusija.
2013 metų balandžio 12 dieną AS “OlainFarm” valdyba pasiūlė ir patvrtino operatyvinį Bendrovės
planą, kuriame išsikėlė tikslus, kad 2013 metais Bendrovės pardavimai sieks 50 milijonų latų (71,1
milijoną eurų). Konsoliduoti pardavimai sudarys 59 milijonus latų (83,9 milijonus eurų). Remiantis
preliminariais 2013 metų pirmų trijų mėnesių pardavimais, jau yra pasiektas 21,6 proc. užsibrėžtų
metinių Bendrovės pardavimų ir 21,2 proc. konsoliduotų pardavimų plano.
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2013-04-17 OlainFarm pranešimas.
AS "OlainFarm" informuoja, kad balandžio 17 dieną 9:20 įvyko sprogimas bendrovės fabriko skyriuje,
kuris buvo atidarytas pernai metais, dėl susikaupusių touleno garų. 2 žmonės buvo sužeisti per
sprogimą, jie nuvežti į ligoninę. Sprogimo banga išdaužė pastato langus, bet tik 2 produkto linijos
buvo pažeistos. Likusi OlainFarm fabriko dalis toliau tęsia gamybą. Incidento metu gamtai jokios
žalos nepadaryta ir Bendrovė tiria tikslias sprogimo priežastis. Bendrovė imasi veiksmų, kad sužeisti
darbuotojai ir jų artimieji gautų visą reikiamą pagalbą ir paramą.

2013-04-19 OlainFarm pilnai atstato MAG ir Nitrofurane produktų gamybą.
AS “OlainFarm” praneša, kad atnaujina MAG ir Nitrofurane produktų gamybą, kuri buvo nutraukta
dėl sprogimo Bendrovės gamykloje balandžio 17 dieną. Įmonė jau grįžo į įprastą gamybos tempą ir
pradėjo renovuoti pažeistą pastato dalį ir įrangą.
Bendrovė ir toliau stebi sprogimo metu sužeistų darbuotojų sveikatą ir būklę ir linki jiems greito
pasveikimo.

Grigiškės

5,52% portfelio dalies

2013-03-28 AB GRIGIŠKĖS: Dėl viešai skelbiamos informacijos žiniasklaidoje
AB „GRIGIŠKĖS“ (toliau – Bendrovė), reaguodama į 2013 m. kovo 28 d. dienraštyje „Verslo žinios“
išplatintą informaciją straipsnyje pavadinimu „Antruoju bandymu „Grigiškės“ mėgins pralaužti ledus“,
praneša, kad Bendrovė šiuo metu svarsto įvairias galimas Bendrovės verslo plėtros alternatyvas, tarp
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kurių yra ir galimas papildomo kapitalo pritraukimas, vykdant antrinį viešą Bendrovės akcijų siūlymą,
tačiau šiai dienai jokie su tuo susiję sprendimai Bendrovės nėra priimti.
Bendrovė taip pat informuoja, kad aukščiau nurodytų alternatyvų analizės ir įgyvendinimo tikslais ji
yra pasirašiusi konsultavimo sutartį su UAB FMĮ „Orion securities“.

2013-04-05 AB GRIGIŠKĖS įmonių grupė uždirbo daugiau audituoto pelno prieš mokesčius.
2012 metais įmonių grupė, kurią sudaro AB „GRIGIŠKĖS“, UAB „Baltwood“, AB „Klaipėdos kartonas“,
PAT „Mena pak“ bei UAB „Klaipėda recycling“, pasiekė 290 mln. Litų (84 mln. EUR) audituotą
konsoliduotą pardavimo apyvartą. Per tą patį laikotarpį AB „Grigiškės“ audituoti pardavimai siekė
111,0 mln. litų (32,1 mln. EUR).
Grupės ir Bendrovės audituoti pardavimai yra tokie patys, kokie buvo skelbiami 2012 m. prognozėse
ir neaudituotose rezultatuose.
Per 2012 metus AB „GRIGIŠKĖS“ uždirbo 8,7 mln. Lt (2,5 mln. EUR) audituoto pelno prieš
apmokestinimą,- tiek pat, kiek buvo skelbiama neaudituotose rezultatuose.
Grupė uždirbo 10,64 mln. Lt (3,1 mln. EUR) audituoto konsoliduoto pelno prieš apmokestinimą ir
0,67 mln. Lt (0,2 mln. EUR) arba 6,7% viršijo 2013 m. vasarį paskelbtus neaudituotus rezultatus.

2013-04-11 AB GRIGIŠKĖS Valdybos pranešimas. Dėl akcinės bendrovės „GRIGIŠKĖS“
akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimo ir teisės įsigyti akcijas
suteikimo.
Akcinės bendrovės „GRIGIŠKĖS“ (toliau – Bendrovė) 2013-04-26 vyksiančiame eiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime (toliau – Susirinkimas) numatoma svarstyti klausimą dėl Bendrovės akcininkų
pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamos iki 5 700 000 Lt nominalios vertės Bendrovės akcijų
emisijos (iki 5 700 000 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 Lt) atšaukimo.
Pirmumo teisės atšaukimo priežastys; asmuo, kuriam siūloma suteikti teisę įsigyti Bendrovės naujai
išleidžiamas akcijas Bendrovė svarsto galimybę pritraukti papildomo kapitalo, vykdydama viešą
siūlymą ir platinimą esamiems Bendrovės akcininkams, taip pat kitiems investuotojams, kad
finansuotų savo veiklos plėtrą bei sustiprintų Bendrovės akcininkų bazę ir padidintų Bendrovės akcijų
likvidumą antrinėje rinkoje. Tuo tikslu Bendrovė siūlo padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą, taip pat
atšaukti pirmumo teisę jos esamiems akcininkams.
Siekdama išanalizuoti galimas alternatyvas ir užsitikrinti reikiamą pagalbą platinant akcijas, Bendrovė
pasamdė UAB FMĮ „Orion securities“, kuri veiks kaip sandorio organizatorius ir pagrindinis akcijų
platintojas.
2013-04-24 AB GRIGIŠKĖS pardavimai ir EBITDA 2013 m. I ketv. augo.
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2013 m. I ketv. įmonių grupė, kurią sudaro AB „GRIGIŠKĖS“, UAB „Baltwood“, AB „Klaipėdos
kartonas“, PAT „Mena Pak“ bei UAB „Klaipėda recycling“, pasiekė 76,2 mln. Lt (22,1 mln. EUR)
konsoliduotą pardavimo apyvartą. Tai yra 3,5 mln. Lt (1,0 mln. EUR) arba 5 % daugiau nei 2012 m. I
ketv.
Per tą patį laikotarpį Bendrovės pardavimai siekė 32,5 mln. Lt (9,4 mln. EUR) ir tai yra 6,9 mln. Lt (2,0
mln. EUR), arba 27 % daugiau nei prieš metus.
Ataskaitiniu laikotarpiu Grupė uždirbo 1,88 mln. Lt (0,5 mln. EUR) pelno prieš mokesčius, tai yra 0,7
mln. Lt (0,2 mln. EUR) arba 60 % daugiau nei 2012 m. I ketv.
2013 m. I ketv. Bendrovė uždirbo 1,44 mln. Lt (0,4 mln. EUR) pelno prieš apmokestinimą.
Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė nuo 2012 m. II ketvirčio pradėjo eksploatuoti naują gofruotojo
kartono gaminių gamybos cechą bei kelias naujas popieriaus produktų gamybos linijas, taip pat
pradėjo skaičiuoti jų nusidėvėjimą, per 2013 m. I ketv., palyginti su 2012 m. I ketv., Bendrovės pelnas
prieš mokesčius sumažėjo 0,76 mln. Lt (0,2 mln. EUR).
Grupės ir Bendrovės pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo (EBITDA), palyginti su
2012 m. I ketv., augo atitinkamai 31 % ir 12 % 2013 m. I ketv. Grupės EBITDA – 9,0 mln. Lt (2,6 mln.
EUR), Bendrovės – 5,2 mln. Lt (1,5 mln. EUR).
Finansinių rezultatų augimas pasiektas dėl 2012 m. baigtų įgyvendinti pirmųjų dviejų investicinės
programos etapų: 2012 m. II ketv. pradėjo veikti naujas gofruotojo kartono gaminių gamybos
cechas, o 2012 m. pabaigoje – keturios naujos popieriaus pagrindo perdirbimo linijos.
AB „GRIGIŠKĖS“ planuoja, kad 2014 m. pabaigoje pabaigus popieriaus gamybos mašinos investicinį
projektą ir tuo įgyvendinus trečiąjį Grupės investicinės programos etapą, Bendrovės produkcijos
pardavimai per kitus dvejus metus išaugs dvigubai. Tuo pačiu tikimasi, kad augantys įmonių grupės
pardavimai pasieks 500 mln. Lt (145 mln. EUR).
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Panevėžio statybos trestas

0,77% portfelio dalies

2013-04-09 Atidėtas teismo posėdis
Atidėtas teismo posėdis dėl UAB „Macro investment“ skolos AB „Panevėžio statybos trestas“ su tikslu baigti
ginčą taikos susitarimu. Svarstomos galimos susitarimo sąlygos. Galimo susitarimo data numatoma gegužės
pabaigoje.
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Linas Agro Group

8,75% portfelio dalies

Šioje pozicijoje ataskaitiniu laikotarpiu žymių įvykių nepastebėta.

Vilkyškių pieninė

8,07% portfelio dalies

2013-04-05 AB Vilkyškių pieninės valdybos siūlymas dėl dividendų
AB Vilkyškių pieninės valdyba visuotiniam akcininkų susirinkimui už 2012 metus siūlo mokėti 0,21 LTL
(0,0608 EUR) vienai paprastai vardinei 1 lito nominalios vertės akcijai.
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Remiantis dividendų politikos nuostatais, kurie buvo patvirtinti praėjusių metų visuotinio akcininkų
susirinkimo, nustatytas dividendų dydis turi būti ne mažesnis kaip 25% Bendrovės praėjusių metų
konsoliduoto grynojo pelno, bet ne didesnis kaip Bendrovės metinis konsoliduotas grynasis pelnas.
AB Vilkyškių pieninės valdyba, įvertinusi 2012 m. finansinius rezultatus ir 2013 m. verslo planus, siūlo
skirti 2,508 tūkst.LTL (726 tūkst. EUR) dividendams arba 0,21 LTL (0,0608 EUR) vienai paprastai vardinei
akcijai. Siūloma dividendų suma sudaro 33,2% nuo 2012 m. konsoliduoto grynojo pelno.
Galutinį sprendimą dėl mokamos dividendų sumos patvirtins visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris
įvyks 2013 m. balandžio 26 d.

2013-04-10 AB Vilkyškių pieninė grupės pardavimai 2013 m. kovo mėnesį
2013 m. kovo mėnesį bendrovės konsoliduoti pardavimai buvo 25,5 mln. LTL (7,4 mln. EUR) arba 6%
didesni negu 2012 m. kovo mėnesį. Bendrovės pardavimai per 12 einamųjų mėnesių (2012 m.
balandžio mėn. – 2013 m. kovo mėn.) buvo 297 mln. LTL (86,1 mln. EUR) arba 11% mažesni negu
lyginamuoju laikotarpiu prieš metus (2011 m. balandžio mėn. – 2012 m. kovo mėn.). Bendrovės
pardavimai 2013 m. sausio - kovo mėn. buvo 70,3 mln. LTL (20,4 mln. EUR) arba arba 2% didesni negu
per tą patį laikotarpį 2012 m.
Tallink
10,16% portfelio dalies

2013-04-03 2013 metų kovo mėnesio ir 2013 finansinių metų pirmo ketvirčio statistika

Puslapis 10 iš 15

Vilniaus Universiteto Studentų Investicinis Fondas
El. paštas: info@vusif.lt

Daugiau skaitykite: http://www.vusif.lt/

Ši ataskaita nėra skatinimas užsiimti investavimo veikla, šioje ataskaitoje pateikiama informacija ar jos dalis neturi būti laikoma
rekomendacija pirkti ir (ar) parduoti vertybinius popierius

Valdybos veiklos ataskaita
2013m. kovo 23d. – 2013m. balandžio 22d.

Pirmame 2013 metų finansiniame ketvirtyje (sausio – kovo mėn.) AS Tallink Grupp perkėlė 1 895 343 keleivius,
tai beveik 5 proc. mažiau nei pernai metais tuo pačiu metu. Perkeliamų keleivių automobilių skaičius sumažėjo
beveik 2 procentais iki 206 747 automobilių, o sunkvežimių ir priekabų skaičius sumažėjo 8 procentais iki 67
033 vienetų lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2012 metais.
2013 metų kovo mėnesį AS Tallink Grupp perkėlė 706 154 keleivius, truputį mažiau nei 2012 metų kovo
mėnesį.
2013-04-05 M/S Isabella pirkimas
Hansalink Limited, dukterinė AS Tallink Grupp ir Viking Line ABP įmonė vakar susitarė dėl M/S Isabella pirkimo.
Sandorio ir laivo pristatymas planuojamas būti įvykdyti iki 2013 metų balandžio pabaigos.
Naujesnis laivas su didesniu keleivių ir automobilių talpumu pakeis keltą M/S Silja Festival maršrute Ryga –
Stoholmas. Tai buvo padaryta dėl augančios paklausos būtent šiame maršrute. Bendra investicija sieks
apytiksliai 30 milijonų eurų.

2013-04-22 Audituotas metinis pranešimas apie 2012 finansinius metus
AS Tallink Grupp finansiniai metai truko 12 mėnesių (2012 sausio 1 d. – 2012 gruodžio 31 d.). Dėl finansinių
metų kaitos, palyginamieji finansiniai metai truko 13 mėnesių (2010 m. rugsėjo 1 d. – 2011 m. grudžio 31 d.),
todėl finansiniai metai nėra tiesiogiai palyginami.
Per 2012 metus Grupės keltais buvo perkelta 9,26 milijonai keleivių. Grupės konsoliduotos pajamos per 2012
metus siekia 943,9 milijonus eurų (1,178,3 milijonai eurų 2011 metais). Bendrasis pelnas – 201,2 mln. EUR (238,7
mln. EUR 2011 m.), EBITDA – 165,5 mln. EUR (199,1 mln. EUR 2011 m.). Grynasis pelnas 2012 metais sudarė 56,3
mln. EUR (37,5 mln. EUR 2011 m.), o pelnas vienai akcijai būtų 0,084 EUR (0,056 EUR 2011 m.)
2012 m. gruodžio mėnesį Grupė pasirašė naują 440 mln. EUR 5 metų trukmės paskolos sutartį refinansavimui
senųjų paskolų. Tokiu būdu Grupės paskolų refinansavimo grafikas ateinantiems 4 metams buvo sumažintas ir
tai užtikrino didesnį įmonės likvidumą..

2013-04-22 Pirkimo pabaiga
Hansalink Limited, dukterinė įmonė AS Tallink Grupp, šiandien baigė sandorį įsigydama naują kruizinį keltą
Isabella iš Viking Line ABP.
Naujasis laivas su didesne keleivių ir automobilių gabenimo talpa pakeis keltą M/S Silja Festival maršrute Ryga
– Stoholmas dėl augančios paklausos šiam maršrutui. Isabelle pradės plukdyti keleivius iš Rygos gegužės
antrąją savaitę.
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Pagrindiniai Baltijos biržos indeksai ataskaitiniu laikotarpiu (nuo 2013-03-23 iki 2013-04-22)

Indeksas

2013-03-23 2013-04-22

+/-%

OMX Tallinn

826,41

825,05

-0,16

OMX Riga

417,57

396,42

-5,07

OMX Vilnius

387,84

391,43

0,93

Per ataskaitinį laikotarpį tik Vilniaus indekso pokytis buvo teigiamas. Labiausiai krito Rygos indeksas.

„Finasta“ besivystančios Europos obligacijų subfondas
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Ataskaitinio laikotarpio pasaulio įvykiai:
2013-03-25 (traders.lt)
Pranešama, jog trijulės (Tarptautinio Valiutos Fondo, Europos komisijos ir Europos Centrinio banko atstovai) ir
Kipro valdžios atstovai pasiekė susitarimą dėl vienkartinio indėlių mokesčio įvedimo šioje šalyje. Minėtu
mokesčiu ruošiamasi apmokestinti tik tuos indėlius, kurie yra didesni nei 100 tūkstančių eurų.
2013-03-26 (traders.lt)
Ispanijos Centrinis bankas paskelbė atnaujintas šalies makroekonomines prognozes. Ispanijos ekonomika, kuri
yra ketvirta pagal dydį euro zonoje, šiais metais remiantis Centrinio banko prognoze turėtų kristi 1,5 procentais,
arba labiau nei buvęs nuosmukis praėjusiais metais.
Ispanijos Centrinio banko ekonomistai tai pat prognozuoja, kad šiais metais bedarbystė šalyje dar labiau ūgtels,
t.y. spėjama, jog šių metų pabaigoje bedarbystė Ispanijoje sieks net 27,1 procentą. Šiuo metu bedarbystė
Ispanijoje sudaro 26 procentus, ir yra viena iš didžiausių tarp visų euro zonos šalių. Remiantis Ispanijos
Centrinio banko prognozėmis, 2014 metų pabaigoje bedarbystė šalyje turėtų sumažėti iki 26,8 procentų.
Šiais metais Ispanijos biudžeto deficitas sudarys 6 procentus šalies bendrojo vidaus produkto vertės, na o kitais
metais turėtų sumažėti iki 5.9 procentų.
2013-03-29 (Finasta)
S&P 500 indekso reikšmė augo 0,41 proc. ir pasiekė aukščiausią visų laikų reikšmę, taip simboliškai
užbaigdamas penkis metus trukusią meškų rinką. Nasdaq Composite augo 0,34 proc., o Dow Jones Industrial
Average indekso vertė padidėjo 0,36 proc.
Patikslintais duomenimis, per paskutinius 2012 metų 3 mėnesius JAV BVP išaugo 0,4 proc., tačiau analitikai
tikėjosi didesnio 0,5 proc., padidėjimo. Kovo mėnesį naujų bedarbių paraiškų skaičius išaugo nuo 341 iki 357
tūkst., tačiau tokie duomenys šįsyk stiprios įtakos rinkoms neturėjo. Čikagos pirkimo vadybininkų indeksas
sumažėjo 56,8 iki 52,4 punkto ir smarkiai prasilenkė su analitikų prognozę – 56,5.
2013-04-09 (traders.lt)
Tarptautinės Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) atstovai pareiškė, jog jeigu nebus
pakankamai greitai imtasi veiksmų, Slovėnijoje gali kilti rimta bankų krizė.
Jie tikina, jog Slovėnija turi rekapitalizuoti savo bankus, na o bankų subordinuotų paskolų savininkai ir
hibridinių žemų reitingų kapitalo instrumentų savininkai turi prisiimti nuostolius atsiradusius dėl bankų
restruktūrizavimo.
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Tarptautinės Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ekspertai tvirtina, kad tokie
valstybiniai bankai kaip Nova Ljubljanska Banka ar Nova Kreditna Banka Maribor , turėtų būti parduoti. Tuo
tarpu tie bankai, kurie nėra pajėgūs vykdyti įsipareigojimų, turėtų būti uždaryti.
Manoma, kad trim didžiausiems Slovėnijos bankams, t.y. Nova Ljubljanska, Nova Kreditna ir Abanka Vipa,
bendrai gali būti reikalingas dviejų milijardų eurų vertės papildomas kapitalas.
2013-04-10 ( Finasta)
JAV akcijų indeksai antradienį kilo į viršų – Dow Jones padidėjo 0,41 proc., S&P 500 – 0,35 proc., o Nasdaq –
0,48 proc. Investuotojai plūstelėjo į rinką dėl naujienų iš Kinijos. Sumažėjusi infliacija paskatino lūkesčius, kad
ekonomikos augimas nebus varžomas. Tai lėmė ir geresnį kalnakasybos bendrovių vertinimą – šios buvo vienos
labiausiai brangusių JAV rinkoje. „Cliffs Natural Resources“ – didžiausia JAV geležies rūdos išgavėja – brango
8,8 proc., o antra pagal dydį pasaulyje vario kasėja „Freeport-McMoran“ brango 4,1 proc. Teigiamą toną
prekybai rinkoje davė ir I ketv. rezultatus paskelbusi „Alcoa“, kurios rezultatai viršijo lūkesčius.
2013-04-15 (Finasta)
Baltijos šalys lieka augimo lyderėmis Europos Sąjungoje. Antrus metus iš eilės Baltijos šalių BVP augo
greičiausiai ir 2012 metų atskirais ketvirčiais paprastai viršydavo lūkesčius. Ekonominės plėtros sulėtėjimas buvo
matomas Lietuvoje ir Estijoje, tačiau visoms Baltijos šalims pavyko išlaikyti imunitetą euro zonos recesijai.
Praėjusiais metais Lietuvos, Latvijos ir Estijos BVP augo atitinkamai 3,6 proc., 5,6 proc. ir 3,2 proc.

Ataskaita parengta, remiantis šaltiniais:
www.finasta.com/lit/lt;
www.nasdaqomxbaltic.com/market;
www.bloomberg.com;
www.traders.lt
www.ekonomika.lt
Mūsų rėmėjas:

Mūsų partneriai:
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Ši ataskaita nėra skatinimas užsiimti investavimo veikla, šioje ataskaitoje pateikiama informacija ar jos
dalis neturi būti laikoma rekomendacija pirkti ir (ar) parduoti vertybinius popierius.
Pagarbiai,
Valdybos pirmininkė
Gabija Zymonaitė
Valdybos nariai
Ingrida Tubinytė
Roberta Petrauskaitė
Kornelija Sabeckaitė
Ričardas Šildiajevas
Paulius Vitkūnas
Modestas Šinkevičius
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